
T
W

E
E

M
A

A
N

D
E
L

IJ
K

S  
V

E
R

S
C

H
IJ

N
T

 

avast°  
-PANORAMO 

uitgegeven door - eldonita de: Belga Esperanto-Federacio 

redaktie - redakcio: Esperanto, dienst EP; Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne 
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Een hartelijke groet aan onze lezers 
Van bij het ontstaan van ,,9elga conorilo" (later „Helga Esperan- 

a 	tisto") werd de noodzaak gevoeld om bepaalde lezers en ook een- 
voudig geinteresseerden in hun eigen taal wat nieuws te brengen 

'-1 	beweging. over onze  

Z Wij, Esperantisten, behelpen ons inderdaad riet Esperanto. Doch, 

4 	voor onze nropaganda hebben we -le nationale talen nodig. 

(4 	Zo kwam het dat, toen „Sonorilo". nieuwe formule, een uitgave van 
de Belgische Esperanto-Bond, tot stand kwam, en het wegens de ho- 
ge drukkosten onmogelijk bleek orrt een drietalige revue te blijven 

Z uitgeven, verschillende groenen, zowel in het noorden als in het 

t 	zuiden van ons land, besloten tot het uitgeven van een gestencild 
blad in nationale taal en dat kon dienen voor de pronaganda. 

De tijd is gekomen dat we ernstig denken aan het samenbundelen 
van onze krachten, om, naast "Sonorilo" dat uitsluitend in Espe-
ranto blijft gesteld, twee tijdschriften uit te geven, één voor 
de franstaligen en één voor de nederlandstaligen, die de bestaan- 
de plaatselijke organen zullen vervangen. 

Voor dit nummer, dat voor de propaganda in het Vlaamse land be-
doeld is, wil ik dit eerste simpéle woordje schrijven, dat een 
hartelijke groet wil zijn aan_ al onze leden en ook een veekroep, 
opdat allen dit blad zouden gebruiken, niet enkel voor het verne-
men van enkele nieuwtjes, doch ook voor de propaganda voor onze 
internationale taal. Te weinig mensen in onze omgeving en vrien-
denkring weten iets, ook maar iéts af van onze taal, haar doel, 
haar geschiedenis, en zo meer. 

Bestel dus individueel, of door bemiddeling van uw groepsleiders, 
bijkomende nummers die we U gaarne tegen een gunsttarief zullen 
beorgen. En help ons eensgezind alles te verwezenlijken om op 
de meest daadwerkelijke wijze onze taal te propageren. 
Gelukkig Nieuwjaar! 

Maurice Jaumo t t e. 
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VOLLEDIG NIEUW SOORT ESPERANTO-ONDERWIJS PER CORRESPONDENTIE 

Voor precies zes maanden heeft dhr. cand. paed. H. Behrmann aan de uni-
versiteit van Bielefeld, Duitsland, een volledig nieuwe Esperanto-cor-
respondentiecursus „Esperanto-prorramita" voorgesteld. Het principe van 
de geprogrammeerde cursus bestaat erin dat er in iedere stap van hetboek 
slechts één nieuwigheid voorkomt en dat de cursist zichzelf en voortdu-
rend controleert. 
Deze cursus met het Duits als voertaal heeft op het ogenblik reeds 3000 
leerlingen in de Bondsrepubliek. Wie een beetje Duits kent en zich er-
voor interesseert kan gratis een leerboek + grammofoonplaat krijgen van 
Cand. paed. H.Behrmann, Bahnhofstr. 54, D-4972 Löhne-Obernbeck (Duitsl.). 
Een Nederlandse en een Franse bewerking zullen nog dit jaar verschijnen 
terwijl een Engelse en een Italiaanse ter studie liggen. (pp) 

BIBLIOTEEK VAN HET INTERNATIONAATJ TSPERANTOMUSEUM OPEN VOOR IEDEREEN 

Het Internationaal Esperantomuseum in Wenen leent nu.via de Oostenrijk-
se Nationale Biblioteek (Österreichische Nationalbibliothek, Josefplatz 
1, A-1014 Wien) allerhande Esperantoboeken en -tijdschriften uit. Nu kan 
iedereen in gans Europa naar een officiële biblioteek gaan en deze wer-
ken aanvragen. 
Op het aanvraagformulier dat verkrijgbaar is in alle biblioteken die in-
ternationale betrekkingen onderhouden, dient men te vermelden dat alle 
werken zich in het Internationaal Esperantomuseum bevinden. 
Een abonnement op een informatieblad van dat museum kost 56 fr. per jaar 
en kan betaald worden per internationaal postgiro op prk. 000-25682 van 
de Erste öst©nreichische Sparcasse, voor rek. nr. 3390.  (rb) 

GROOTSE AKTIVITEITEN IN ANTWERPEN 

Op 15 december jl. was het precies 110 jaar geleden dat Ludoviko Lazaro 
Zamenhof, de ontwerper van het Esperanto, te Bialystok (Polen) werd ge-
boren. Honderd jaar later besloot het uitvoerend orgaan van UNESCO dat 
de naam van Dr. Zamenhof zou geëerd worden als een van de „grote persoon-
li jkheden die de mensheid heeft voortgebracht". In de geest van dat be-
sluit werd Dr. Zamenhof te Antwerpen herdacht in de nokvolle feestzaal 
van de Kredietbank. 
Hoogtepunt van de avond was een feestrede, in het Nederlands en het Es-
peranto uitgesproken door dhr. J. Haazen, voorzitter van het inrichtend 
Esperanto Kultureel Aktiekomitee Antwerpen. Een klassiek gitaarrecital 
werd verzorgd door mej. Godelieve Monden, docente aan de Scola Cantorum 
te Parijs, école supérieure de musique. 
Daar de internationale scoutsvereniging het Esperanto op haar jamboree 
van 1971 te Tokio officieel zal gebruiken, werden ook symbolisch aaneen 
vijftal scoutsgroepen Esperanto-boeken overhandigd, onder andere het 
speciaal voor scouts bestemde leerboek „Ĵamborea Lingvo" (jamboree-taal). 
Dhr. J.van Guick, ere-gouwkomrnissaris van Antwerpen schetste uitvoerig 
de geschiedenis van de internationale taal in de scoutswereld en als 
dank speelde de St.-Joris doedelzakgroep enkele bekende melodietjes. 
Het volgende punt op het programma van het Aktiekomitee is de organisa-
tie van de Week van Internationale Vriendschap in februari. (pp) 

GROEPSLEVEN 

ANTWERPSE ESPERANTOGROEP  „LA VERDA STELO"  

Voorzitter: Dhr. J.Verstraeten, St.-Bernardsesteenweg 1078, 2710 Ho-
boken. 

Vergaderingen:  's woensdags om 20.15 u., zaal Capitole, Gemeentestraat 
15, 2000 Antwerpen. 

7/1: De wereld in 1969, spreekbeurt met lichtbeelden door dhr. Ivo 
Durwael. 

141: Jaarvergadering met hulde aan de jubilarissen. 
18/1: (zondag) Jaarlijks banket in de zaal "A la Coupe Glacée", De 

Keyserlei 12, Antwerpen. 
211: Brasilia, hoofdstad van Brazilië, spreekbeurt met dia's door 

mej. A.Enzlin. 
301: (vrijdag) Bezoek aan poppenschouwburg Van Campen. 
4/2: Spreekbeurt met dia's over het Iseo-meer door dhr. R. Jacobs. 
11/2: Documentaire films (waarvan één in het Esneranto) voorgesteld 

door dhr. R.Van Eynde. 
18/2: „Postzegels vertellen". Spreekbeurt met lichtbeelden door dhr. 

E.Paesmans. 
25/2: Kultureel programma in het kader van de Internationale Week van 

de Vriendschap. Details volgen. 
4/3: Spreekbeurt met lichtbeelden over Hong-Kong door dhr. G.Fighiera. 
113: „Met de camera door Noord-Italië", spreekbeurt met diapozitieven 

door dhr. F.Schellekens. 

Lidmaatschap: 150 fr. op prk.. 726.54 van „La Verda Stelo" Antwerpen. 

ANTWERPSE ESPERANTOGROEP  „LA REKTA VOJO"  

Voorzitter: Dhr. E.Cortvriendt, Diepestraat 44, 2000 Antwerpen. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. van de Rank van 13russel, nr.'3.18 te Ant-

werpen, voor rek. E 58.940021 van R.de Schepper, Antw. 

ESPERANTO-JEUGD ANTWERPEN 

Leiders: Mej. A.Geelen, Floralaan 12, 2100 Deurne. 
Dhr._ J.Haazen, Groenstraat 12, 2510 Mortsel. 

Lidmaatschap: 65 fr. op prk. 726.54 van „La Verda Stelo", Antwerpen. 

BLANKENBERGSE ESPERANTOGROEP  

Voorzitter:  Dhr. F.Couwenberg, Koninginnelaan, 8370 Blankenberge. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 506.210 van mej. M.van Mullem, Blanken-

berge. 

BRUGSE ESPERANTOVERENIGING  „PACO KAJ JUSTECO"  

Voorzitter: Dhr. F.Roose, Ste.-Klaradreef 59, 8000 Brugge. 
Vergaderingen: donderdags om 20 u. bij een van de hestuursleden. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4090.74 van mej. S.de Koninck, Brugge. 

Noto al la sekretarioj  de la lokaj grupoj  

La programoj de la grupkunvenoj kaj eventuale aliaj tekstoj, 
kiuj devas aperi en la venonta numero de „Esperanto-panoramo" 
(aperdato 1-3-1970) estu 2e la redakcio (Esperanto, fako EP; 
Drakenhoflaan 97; 2100 Deurne) antaû la 15a de Februaro! 

Dankon. 
2 

BRUGSE ESPERANTOGROEP  

Voorzitter: Dhr. C.Poupeye, Filips de Goedelaan 17his, 8000 Brugge. 
Vergaderingen: dinsdags om de veertien dagen om 20 u. in Strijders-

huis, Hallestraat 14, 8000 Brugge. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4835.33 van Bruĝa Grupo Esperantista. 
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BRUSSELSE ESPERANTOGROEP  

Voorzitter:  Dhr. R. Jacobs, Gen. Eenensstraat 94, 1030 Brussel. 
Vergaderingen:  's maandags om 20 u. in Hotel Excelsior, Vooruitgangs-

straat 7, 1000 Brussel. 
Lidmaatschap:  150 fr. on nrk. 1230.48 van „Esperantista Brusela Grupo". 

GENTSE ESPERANTOCLUB  

Voorzitster:  Mej. J.Terrijn, Raapstraat 72, 9000 Gent. 
Lidmaatschap:  150 fry. on prk. 1309.23 van mej. Terrijn, Gent. 

LEUVENSE ESPERANTOVERENIGING  

Voorzitster: Mw. A.Meurrens, Naamsestraat 78, 3000 Leuven. 
Vergaderingen: om de 14 dagen om 20 u. hij de voorzitster. 
Lidmaatschap: 150 fr. on nrk. 4050.35 van mw. M.Guillemine-Saelemaekers, 

Leuven. 

ESPERANTO JEUGDGROEP ST.-KRUIS 

Leider:  Dhr. Dirk Iserentant, Kerklaan 61, 8000 Brugge. 
Bijeenkomsten: elke zondagmorgen van 10 tot 12 uur. 
Lidmaatschap:  6 fr. op prk. 9939.49  van mw. Maertens, Assehroek (voor 

„Junulargrupo St.-Kruis") 

ESPTRANTOCLUB WILS^LE 

Leider:  Ohr. Karel de Rijck, Wakkerzeelseha.an 182, 1010 Wilsele. 
Lidmaatschap:  65 fr. on prk. 4050.15 van mw. N.Guill emine-Saelemaekers, 

Leuven (voor Esperantocluh Wilsele) . 

■ slam TELEX — MOM= 

--- In 1971 zal het Internationaal 
Esperantocongres in Londen worden 
gehouden. Voor 1970 en 1072 wer-
den reeds vroeger Wenen en Port-
land (USA) aangeduid. --- 

- Meer dan 2000 ner lonen bezoch-
ten in Porto Alegre (Rio Grande do 
Sul, T3razilië), een tentoostelling 
van kindertekeningen. De plaatse-
lijke Esperantovereniging vergaar-
de de tekeningen met hulp van Es-
perantisten uit 30 landen van alle 
kontinenten. --- 

--- De Universiteit van T3raçov in 
Roemenië heeft zopas een leerstoel 
in het Esperanto geopend. --- 

--- Naast Rome, Bern, Peking,War-
schau, en vele andere radiostations 
zal waarQchijnhijk ook weldra ra-
dio Stockholm in het Esperanto gaan 
uitzenden. --- 

- Het Belgisch Esperanto-congres 
zal dit jaar samen met Nederland en 
Duitsland worden georganiseerd inde 
stad Aken. Het centrale tema is: 
Taalnrohlemen in Eurona. --- 

--- De vermaarde internationale han-
delsjaarheurs van Milaan zal, naar 
het voorbeeld van. Barcelona, Padua, 
Turijn e.a., haar propaganda vanaf 
dit jaar ook in het Esperanto voe-
ren. --- 

--- Op het ogenblik wordt in Mar-
burg (Duitsland) het dertiende in-
ternationaal jeugdseminarie gehou-
den. Een vijftal personaliteiten 
uit verschillende landen doceren er 
het tema „Wereldliteratuur". --- 

- Het Ministerie voor Buitenland-
se Betrekkingen van de DDR heeft 
een boek van 256 blz. in het Espe-
ranto uitgegeven over haar land en 
volk. Het wordt gratis verspreid. 
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